
ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ZAKUPU KOMPUTERA 

 
LOCALSCREENS SP Z O O Lublin, al. Lotników Polskich 1, 21-040 Świdnik, ogłasza zapytanie z 

dnia 12.12.19 na zakup: 

 

 
1 szt. Nowego wydajnnego komputera stacjonarnego o równoważnych (lecz nie gorszych) parametrach 

technicznych: 

 

Część I 

 

Komputer przemysłowy o podwyższonych parametrach, obsługujący płynnie rozdzielczość 4K. Cechy:  

- Procesor: Ryzen 5-2400G, 4 x 3.6 GHz 

- Karta graficzna: Radeon™ RX Vega 11 Graphics 

- Pamięć: 8GB DDR4  -Dysk twardy: 120 GB SSD 

- Porty USB: 6x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Typu-C 

- Porty wideo: 1x DVI, 1x HDMI 

- Wymiar obudowy: 210*235*72 mm 

- System operacyjny: Win 10 Pro 

 

 

1. Miejsce składania i otwierania ofert  
Oferty na załączonym formularzu należy składać do dnia 2019.12.20 do godz. 12.00 mailowo 

na adres:  pawel.ardzinski@localscreens.pl lub za pomocą korespondencji tradycyjnej na 

adres Paweł Ardziński, al. Lotników polskich 1, 21-040 Świdnik. 

2. Kryterium wyboru 

100% cena Złożone oferty muszą spełniać wszystkie parametry minimalne opisane w 

zapytaniu. Oferenci składający ofertę zostaną poinformowani mailowo o wyniku 

postępowania na adres wskazany w ofercie. 

3. Dane kontaktowe 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest: Paweł Ardzinski tel. 512 619 436 lub, 

email: pawel.ardzinski@localscreens.pl 

4. Ważność oferty 
Oferta jest ważna przez 30 dni 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

 odwołania Zapytania bez podania przyczyny 

 zamknięcia Zapytania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert 

 unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny 

 
 

 
  



 
FORMULARZ OFERTOWY1 
dot. Zakupu komputerów 

 
 
 
……………………………… 
/pieczęć oferenta/ 
Składa ofertę na sprzedaż 
 
SYMBOL/NAZWA URZĄDZENIA………………………………………………………………………………………………… 
 
Zgodnie z poniższa specyfikacją w cenie netto………………………………………………........................................, 
 
                   VAT………………………………………………………………………..…., 
 
               Brutto……………………………………………………………………...……. 
 
Specyfikacja urządzenia: 
 
   

    

 
 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………..………………… 

świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem parametry przedstawione w powyższej tabeli jako zgodne ze stanem 

faktycznym i sporządzone na podstawie danych technicznych możliwe do weryfikacji stronie 

www………………………………………………………………..………. lub załączonej 

dokumentacji. Przedmiot zamówienia będzie przekazany protokolarnie na podstawie załączonej 

umowy. 

 

 

............................................................................................. 
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia niniejszej oferty, miejscowość i data) 

 

 

 

 

                                                        
1 Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu pod warunkiem że będzie zawierał nazwę firmy, cenę, datę oraz 
podpisane 
oświadczenie 


